
Programul național de înlocuire a 

echipamentelor electrice și electronice uzate 

cu unele mai performante din punct de vedere 

energetic 

Noutăți pentru ediția din 2021 a programului „Rabla 

pentru Electrocasnice”  



Echipamente incluse în program și 

suma aferente fiecăruia 
 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C;  

 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D;  

 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență 

energetică la răcire cel puțin A++; 

 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua 

clasă energetică E;  

 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică E; 

 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 

 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;  

 500 de lei pentru laptopuri;  

 300 de lei pentru tablete.  

 



Cronologia programului  

 Pentru eficientizarea procesului de selecție a voucherelor și pentru a evita supraaglomerarea 

platformei în primele ore de la deschidere, ediția de anul acesta se va desfășura etapizat.  

 Etapele de desfășurare a programului:  

 Înscrierea persoanelor fizice în aplicație- 14.05.2021 ora 1000- 20.05.2021 ora 2359  

 Etapa I: Mașini de spălat rufe/vase și categoria frigidere- 21.05.2021 ora 1000-03.06.2021 ora 2359  

 Etapa II: Televizoare, laptopuri și tablete- 04.06.2021 ora 1000- 17.06.2021 ora 2359  

 Etapa III: Aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare- 18.06.2021 ora 1000- 

01.07.2021 ora 2359 



Etapa de înscriere a persoanelor 

fizice-crearea contului de utilizator 
 Prin comparație cu edițiile precedente ale programului, anul acesta modalitatea de 

înscriere în program a fost revizuită, astfel încât toți cei interesați să poată beneficia de 

oportunitatea de a se înscrie și de a obține unul sau mai multe vouchere.  

 

 Înaintea lansării efective a etapei de selecție a voucherelor, persoanele fizice interesate 

au la dispoziție 7 zile, conform ghidului de finanțare, pentru  a se înscrie în program 

prin crearea contului de utilizator. 

 

 „Contul de utilizator” este un element de noutate al acestei ediții a programului. Acesta 

reprezintă interfața persoanei fizice cu A.F.M. și permite atât selecția de vouchere 

precum și urmărirea statusului acestora.  

 



Contul de utilizator  

 Date necesare pentru crearea contului:  

 Nume, prenume, localitate și județ;  

 Cod numeric personal (CNP);  

 Adresa de email și număr de telefon valid.  

 

 De asemenea, în contul de utilizator este disponibilă opțiunea de a încărca documentele 

necesare utilizării voucherului, anume CI/BI și declarația pe proprie răspundere pusă la 

dispoziție de AFM și precompletată automat de aplicație.  

 

 Beneficiarul are obligația de a încărca aceste documente până la momentul utilizării 

voucherului.  



Prima etapă de selecție a voucherelor 

 Prima etapă de selecție a voucherelor se va lansa la sfârșitul perioadei de înscriere 
în program/creare a contului de utilizator.  

 

 Voucherele pentru electrocasnicele incluse în aceasta etapă vor putea fi selectate 
începând de vineri, în concordanță cu principiile campaniei „Vinerea Verde” 
derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

 

 În această etapă persoanele interesate vor putea selecta vouchere pentru: mașini 
de spălat rufe, inclusiv cu uscător, mașini de spălat vase și pentru categoria 
frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare. 

 

 Perioada de derulare a acestei etape este de 14 zile sau până la epuizarea 
bugetului alocat etapei.  



A doua etapă de selecție a voucherelor 

 A doua etapă de selecție a voucherelor va fi lansată după terminarea primei etape 
de selecție.  

 

 Voucherele pentru electrocasnicele incluse în aceasta etapă vor putea fi selectate 
începând de vineri, în concordanță cu principiile campaniei „Vinerea Verde” 
derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

 

 În această etapă persoanele interesate vor putea selecta vouchere pentru: 
televizoare, laptopuri și tablete.  

 

 Perioada de derulare a acestei etape este de 14 zile sau până la epuizarea 
bugetului alocat etapei.  

 

 Ca și noutate, pentru laptopuri și tablete se poate preda la schimb orice 
echipament inclus în program, cu excepția laptopurilor și tabletelor vechi.  

 



A treia etapă de selecție a voucherelor 

 A treia etapă de selecție a voucherelor va fi lansată după terminarea celei de-
a doua etape de selecție.  

 

 Voucherele pentru electrocasnicele incluse în aceasta etapă vor putea fi 
selectate începând de vineri, în concordanță cu principiile campaniei 
„Vinerea Verde” derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

 

 În această etapă persoanele interesate vor putea selecta vouchere pentru: 
aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare.  

 

 Perioada de derulare a acestei etape este de 14 zile sau până la epuizarea 
bugetului alocat etapei.  



Reluarea procedurilor de 

înscriere/generare vouchere 

 După parcurgerea tuturor etapelor de selecție a voucherelor, sumele aferente 

tuturor voucherele pentru care persoanele fizice au aplicat, dar pe care nu au 

reușit să le utilizeze la un comerciant validat, redevin disponibile.  

 

 După ce sumele neconsumate revin în buget se reia întreaga procedură de 

selecție pe etape, inclusiv etapa de înscriere în program/creare de cont.   

 

 Intervalul între ultima etapă de selecție a unei sesiuni și etapa de înscriere 

pentru a doua sesiune de generare de vouchere este de maxim 1 lună.  



Informații generale despre program  

 Ghidul de finanțare, în forma finală, este disponibil la adresa 

https://afm.ro/rabla_electrocasnice_ghid_finantare.php  

 

 Perioada de valabilitate a voucherelor a rămas neschimbată față de edițiile 

anterioare și este stabilită la 15 zile.  

 

 Lista comercianților validați va fi disponibilă la adresa 

https://afm.ro/rabla_electrocasnice_comercianti_validati.php 

 

 Listele cu beneficiarii aprobați vor fi, de asemenea, disponibile la adresa 

https://afm.ro/rabla_electrocasnice_solicitanti_validati.php 
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